
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van dorpsbelang Kubaard van 29 maart 2022 

 

Agenda: 

 

1. Opening en vaststelling agenda 
Wiebe opent de vergadering en stelt vast dat 40 personen de presentielijst hebben 
getekend. De volgende personen hebben zich afgemeld : Yeb en Dina Andela vanwege ziekte, 
Jolanda Gaastra, Martje, Rombout en Anneke, Anne Finnema, Anna Feenstra, Nel en Astrid 
Bootsma. 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Deze zijn er niet. 
 

3. Verslag van de algemene ledenvergadering van 12 oktober 2021 
Dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Jaarverslag bestuur Dorpsbelang Kubaard 2021 
Dit verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.  
Naar aanleiding van:  
Punt 11: Het bestuur had toegezegd te komen met een wijzigingsvoorstel voor aanpassing 
van de statuten, dit in verband met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Het bestuur 
is hier nog niet aan toegekomen, mee i.v.m. corona.  
Punt 9: Martje had gevraagd om plaatsing van een lantarenpaal bij het dorpshuis. Dit heeft 
het bestuur nog niet opgepakt.  
 

5. Jaarverslag Vlinderberm 
De voorzitter stelt vast dat Machteld niet aanwezig is. Hij stelt vast dat voor hem als vaste 
maaier een vervanger moet worden gezocht, vanwege de verhuizing van hem en zijn vrouw 
Mieke naar Leeuwarden. Eventuele vrijwilligers kunnen zich melden.  
In de buurt van het bankje zijn 5 oude fruitbomen geplaatst (hoogstam appel- en 
perenbomen).  
 

6. Jaarverslag Wiek 
Desgevraagd legt Ger in het kort uit waar Wiek voor staat.  
Door de vergadering wordt hun waardering uitgesproken voor de bijdrage van € 200, =, die 
elke inwoner van Kubaard heeft gekregen.  Romke vraagt zich af of er ook wordt nagedacht 
hoe we als dorp kunnen mee kunnen profiteren van het opwekken van ons eigen stroom.  
Ger geeft aan dat dit nog niet kan, het net zit vol. Er wordt wel studie gedaan naar hoe je 
energie efficiënter bij mensen kunt krijgen. 
 

7. Ondernemersfonds 
Erik vertelt dat de ledenvergadering afgelopen jaar haar goedkeuring heeft gegeven aan het 
plaatsen van een ringleiding systeem en projectiescherm (bij de audiovisuele installatie) en 
een huisnummerproject binnen de bebouwde kom (dit plan wordt dit jaar (2022) uitgevoerd) 
met de gelden vanuit het ondernemersfonds. Voor dit jaar (2022) liggen de volgende 
plannen er: 



Inrichten van een jeu de boulesbaan bij het sportveld en daarbij het aanschaffen van een 
aantal setjes jeu de boulesballen en gereedschap voor het onderhouden van de baan; 
Het aanschaffen van een tweetal bedrade microfoons bij de nieuwe audiovisuele installatie 
voor gebruik bij vergaderingen; 
Het plaatsen van een bankje bij de jeu de boules baan en een bankje aan het eind van de 
Leane. Voor het plaatsen van de bankjes is overigens toestemming nodig van de gemeente 
als eigenaar van de grond (Opmerking secretaris: De bankjes worden door de gemeente al 
dan niet gerealiseerd ook i.v.m. de veiligheid en het onderhoud. Dus niet via het 
Ondernemersfonds).  
Een cursus Frysk te betalen uit deze gelden lukt niet. Omdat een dergelijke cursus niet ten 
goede komt aan de totale gemeenschap. De vergadering gaat met de voorstellen akkoord en 
geeft haar goedkeuring aan het bestuur om zelf te beslissen over de besteding van de gelden 
uit het ondernemersfonds. Eric geeft echter aan dat dit niet kan, het fonds vraagt juist om 
een goedkeuring door de ledenvergadering.  
 
We belanden even op een zijspoor en komen op het weghalen van de klinkers op 3 plekken 
in het dorp (bij de 3 ingangen van het dorp). Hans vertelt iets over de historie. Monique 
vertelt dat zij en Simon bij de gemeente hebben geklaagd over overlast vanwege de 
rammelstroken. Er is onvrede over de slechte communicatie door de gemeente. De 
aanhechting ter hoogte van de weg bij Pim en Petra is nog steeds niet opgelost (het gaat om 
een verschil van 3 cm).  
Er wordt gesproken over de afwezigheid van verkeer remmende maatregel in het dorp waar 
we als dorp maar niet uit komen. Vgl  Harrie doet Wommels dit goed. Romke geeft aan dat je 
met een trekker tegen het dak aanknalt, en hij als ondernemer is er juist niet blij mee. 
 
De vergadering vindt het een serieus probleem. Voorgesteld wordt dit onderwerp 
bespreekbaar te maken in het gemeentelijk overleg.  
 

8. Financieel jaarverslag Dorpsbelang Kubaard 
Erik ligt het verslag toe ( een uitgebreide toelichting is bij de stukken gevoegd). 
 
Namens de kascommissie (bestaande uit Freek en Saskia) brengt Freek verslag uit: 
Ger en Erik hebben voor de kascommissie een verhelderend protocol  geschreven. 
Volgens dit protocol zien de financiële cijfers er goed uit. Zij geven de penningmeester van 
dorpsbelang dan ook decharge. Durk Douma zal Saskia op gaan volgen in de kascommissie.  
 

9. Bestuursverkiezingen 
Ali treedt af en is niet herkiesbaar. Als vervanger voor haar wordt door het bestuur 
voorgesteld Muriël van der Laan. Zij stelt zich aan de vergadering voor. Zij wordt met 
algemene stemmen aangenomen.  
  

==========================Pauze=============================================== 

 
10. Presentatie van het nieuwe  audio en video systeem door Jan Everts en Simon Nieuwenhout 

aan de hand van een PowerPointpresentatie.   
Zij doen een aanbod  aan alle clubjes te leren hoe met het systeem om te gaan.  
Opgave kan bij één van de leden van dorpsbelang. 



 
11. Vervolg discussie mogelijke woningbouw 

De voorzitter legt uit dat we het onderwerp van mogelijke woningbouw  in Kubaard stap 
voor stap in gaan.  De eerste stap hebben we in de ledenvergadering van 12-10-2021 gezet.  
Vanavond vindt een vervolg hiervan plaats. Daan en Halbe hebben dit samen voorbereid. 
Daan schetst in volgelvlucht de woningbouw zoals die door de jaren heen heeft plaats 
gevonden.  
Als mogelijke locaties zijn tijdens een eerder onderzoek door Greet Bierma een aantal 
locaties genoemd. Maar tot het maken van een keuzebepaling is het eerder niet gekomen.   
Een 1e peiling deze avond levert een positief standpunt op. Er is 1 persoon tegen. 
We bespreken  welke woningen we als dorp  behoefte aan hebben. Genoemd wordt 
betaalbare woningen voor jongeren, zodat jongeren niet gedwongen zijn naar elders te 
verhuizen. Leeftijdsbestendige woningen voor ouderen die wel  kleiner willen gaan wonen, 
maar graag in het dorp willen blijven.  
Tjerk Bootsma schetst een plan voor woningen voor ouderen op de locaties van hun 
ligboxstal. Durk Douma noemt als mogelijke locatie bouw in de lijn van de Knilles Ynsestrjitte 
aan het water richting Wommels.  
 
De voorzitter sluit het onderwerp woningbouw af met de toezegging dat het een vervolg zal 
gaan krijgen. Het bestuur komt met vervolgstappen.  
 

12. Rondvraag 
 Halbe brengt verslag uit van de commissie Lytse Farwegen.  Het is bij de overheden die 

hiermee annex zijn trekken aan een dood paard.  
De vergadering wordt gevraagd akkoord te gaan met hun plan de brug bij de ingang van 
het dorp aan de Petronella Moenstrjitte op te laten hogen van 85cm naar 120 cm met als 
doel meer vaarbewegingen te krijgen. Er is voor dit plan voldoende draagvlak binnen de 
vereniging.  

 
 Harrie heeft geen tekening kunnen achterhalen met daarin vastgelegd, hoe ver de 

drainage op het sportveld loopt. Hij vraagt wie 15 jaar geleden in het bestuur zat toen 
het sportveld is gedraineerd. Deze vraag kan niet ter plekke worden beantwoord.  
 

 Monique vertelt dat het uithangbord aan het dorpshuis kapot is. Reparatie is lastig 
omdat zij de zandstraalapparatuur van de hand heeft gedaan. Muriël heeft in haar tuin 
nog een tweetal  stukjes gevonden van het bord en zal dit aan Monique geven.  

 
 Petra (van de Joarumerleane) verteld dat er enige miscommunicatie was over de tijden 

van de organisatie van igloconcerten en het dorpsfeest. Deze zullen gelijktijdig 
plaatsvinden op 1 en 2 juli.  

 
13. Sluiting 

De voorzitter sluit rond de klok van 23.00 uur de vergadering. 

 

 


